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NEWSLETTER
AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
PROGRAMA DESENVOLVER PARA INCLUIR
INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O programa, que em 2018 recebeu o Prêmio Equidade da Petrobras, teve continuidade em 2019,
formando mais de 25 profissionais com diversos tipos de deficiência. Este projeto visa socializar,
qualificar e incluir a Pessoa Com Deficiência no mercado de trabalho por meio do desenvolvimento
de atividades técnicas, cognitivas, laborais e comportamentais, fornecendo qualificação destes
profissionais nas áreas administrativa, financeira, suprimentos (almoxarifado), informática e
higienização.
Nosso maior desafio é desenvolver nas PcD o senso de pertencimento à sociedade e o
empoderamento do merecimento.

Foto 1: Formatura turma 2019.01 com Psicóloga Márcia Moreira e Professora Rose Vargas

Foto 2: Formatura turma 2019/2 com profissionais da Estrutural,
da consultoria Desenvolver e formandos.
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Ao longo dos anos, foi sendo
percebido que este público, em
especial, perde oportunidades por
falta de qualificação profissional,
independência
emocional
e
autonomia. Diante desta visão,
verificamos a possibilidade de
realizarmos um trabalho de
capacitação profissional e de
desenvolvimento pessoal, a partir
do
aprendizado de rotinas
administrativas que podem ensejar
melhores oportunidades, tanto na
Estrutural quanto em outras
empresas futuramente.
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Foto 3: Turma iniciada 2020/1

Já iniciou, em 2020, a nova
turma, contando com 15
alunos de Porto Alegre/RS e
região metropolitana.
Abarcando, mais uma vez,
diversas deficiências, gêneros
e etnias. Um time que se
assemelha na motivação,
entusiasmo e engajamento
por um futuro com melhores
oportunidades.

NATAL SOLIDÁRIO
Anualmente a Estrutural e seus funcionários
realizam o mutirão da solidariedade, arrecadando
brinquedos para crianças carentes. Em 2019, além
da doação de brinquedos, os funcionários
recuperaram a pracinha e também ativaram a
biblioteca de duas creches da comunidade do
bairro Humaitá em Porto Alegre/RS: CRECHE JESUS
BOM PASTOR e CRECHE MUNDO COLORIDO,
beneficiando mais de 150 crianças, de 0 a 06 anos.
Confira:

Foto 5: Estante reformada
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Foto 4: Brinquedos da pracinha reformados

Foto 6: Funcionários e doações arrecadadas
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Foto 7: Funcionários em saída para entrega das doações

CORRIDA PELA VIDA - ICI
Anualmente a Estrutural participa na divulgação,
comercialização e aquisição de camisetas da CORRIDA PELA
VIDA, que acontece em Porto Alegre/RS, com a
participação de alguns funcionários e familiares na corrida.
Há mais de 20 anos o ICI tem como missão oferecer a
crianças e adolescentes com câncer a melhor oportunidade
de vencer a doença. Contando com a contribuição da
comunidade e de parceiros busca crescer e expandir os
serviços na área assistencial e de pesquisas científicas.
A corrida tem como finalidade divulgar a causa da
instituição para a comunidade, aliando-se com a prática
esportiva. Confira alguns registros da corrida 2019:
Fonte: https://ici.ong/quem-somos/

Foto 8: Funcionários: Renato Salenave
e Carlos Dias
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Foto 9: 26ª Corrida Pela Vida
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